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SAMMANFATTNING 

 

Vi har riktat in oss på den enskilda polisen och hur han eller hon ska kunna motverka och 

förebygga fördomarna gentemot invandrare. Vi vill att varje individ, inte bara ska kunna 

stå för vad han eller hon tycker, utan med fördel besitta den kunskap det krävs att föra fram 

sina åsikter och argument. 

 

Vi har använt oss av en empirisk undersökning i form av intervjuer med två poliser, samt 

gjort en rad olika källstudier av diverse litteratur. 

Hur skall den enskilde polisen motverka samt förebygga de fördomar som finns inom 

poliskåren, gentemot invandrare?   

 

Det är av yttersta vikt att poliser förhåller sig neutrala mot människor de möter i arbetet och 

inte dömer någon på förhand. Den enskilde polisens måste få mer kunskap kring vanliga 

och felaktiga fördomar. I sin tur kan ju den enskilda polisen upplysa fler i samma riktning.  

 

Det handlar någonstans om att bryta ned sina stereotypa föreställningar, men det handlar 

även om att våga stå emot den egna gruppen. Det är viktigt att den enskilda polisen säger 

vad hon eller han tycker i diskussioner kring invandrare. 

 

Egna erfarenheter kan både vara bra och dåliga. De dåliga erfarenheterna kan leda till 

fördomar och det är viktigt att man reflekterar över dem och inte köper dem rakt av. Det är 

ju de egna erfarenheterna som mer än något annat formar människors uppfattning om sin 

omvärld.  

Polisen är en yrkesgrupp som ofta ser människor från deras sämsta sida. Att möta 

människor som ljuger, stjäl och som bokstavligen är beredda att gå över lik för att få som 

de vill, innebär en påtaglig risk för att man ska få sin världsbild förvrängd. Det är viktigt att 

en polis försöker förhålla sig så objektiv som möjligt, då uppfattningen som den enskilda 

polisen kan få, efter att ha arbetat med samhällets undre skikt, ibland inte stämmer med den 

faktiska verkligheten.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

När vi, Markus Antonsson och Susanna Carlsen, bland annat genom 

studieintegrerade arbetsplatsorienteringar (SAO), kommit i kontakt med 

olika polismyndigheter, har vi känt att vissa av poliserna har en 

nedvärderande syn på invandrare. I diskussioner som förts angående detta 

ämne, har vi känt att våra motargument är för få. Vi har eftersökt bättre 

kunskap om hur vi ska få personer med illvilliga värderingar att stanna upp 

och tänka till. När möjligheten att utforma ett fördjupningsarbete om att 

förebygga något dök upp, såg vi chansen att kunna bygga upp vår 

kunskapsbank angående fördomar mot invandrare.  

 

1.2 Syfte  

Ge förståelse kring hur fördomar mot invandare uppstår inom polisen och 

hur dessa kan förebyggas. Vi vill ta reda på vad en fördom är och hur den 

uppstår. Vi vill börja underifrån i hierarkin genom att rikta in oss på den 

enskilda polisens förmåga att förebygga och motverka fördomar istället för 

att ledningen och chefer ska ta tag i problemet.  

 

1.3 Mål  

Vi avser att upplysa polisväsendet, om att invandrarfördomar är ett problem 

och att det är allas vårt ansvar att lösa. Vårt mål är också att polisen, som 

egen individ, inte ska fastna i det stereotypa tänkandet, utan ta hjälp av sina 

egna erfarenheter vid möten med invandrare. Vi vill även erbjuda, men även 

själva ta del av, konkreta fakta och kunskap som kan ligga till underlag vid 

diskussioner och konflikter med andra människor som har ett stereotypt 

tänkande. 

 

1.4 Problemställning  

Hur skall den enskilde polisen motverka samt förebygga de fördomar som 

finns inom poliskåren, gentemot invandrare?   
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1.5 Avgränsningar 

Vi hade velat ta upp även andra fördomar, som rör exempelvis 

homosexuella eller kvinnor inom polisen. Dock är detta arbete av en 

tidsbegränsad karaktär och ger oss således inget utrymme för att forska 

kring dessa frågor. 

 

2 Bakgrundsfakta 

Nedan följer några ordförklaringar. Det är ord som, enligt oss, kan vara värt 

att veta, både för detta fördjupningsarbete och privat. Vi har även 

presenterat några av de vanligaste fördomarna gentemot invandrare och 

deras motargument. Dessa finns under rubriken ”Kalla fakta”. Anledningen 

till detta är att vi vill öka den enskilde polisens kunskap kring dessa vanliga 

och felaktiga fördomar. I sin tur kan ju den enskilda polisen upplysa fler i 

samma riktning.  

 

2.1 Begreppsförklaringar  

Fördom = fördom, negativ attityd mot individer och 

företeelser vilken bygger på vissa lätt identifierbara 

egenskaper hos dessa utan att annan tillgänglig information 

blir beaktad.
1
 

Kultur = Allt det som människan gör, har och tänker. Dessa 

aspekter kan variera inom och mellan olika samhällstyper.
2
 

Invandrare = person som flyttar från ett land till ett annat för 

att bosätta sig där en längre tid. Enligt folkbokföringen i 

Sverige, minst ett år.
3
 

Personer med utländsk bakgrund = första eller andra 

generationens invandrare.
4
 

Etnisk tillhörighet = Ras, hudfärg, etnisk eller nationellt 

ursprung eller trosbekännelse. 
5
 

                                                             
1
 Nationalencyklopedin. Sjunde bandet, Nr 7, sid. 193-194 

2
 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, http://www.do.se/o.o.i.s?id=178 (2003-12-19) 

3
 ibid. 

4
 ibid. 

5
 ibid. 
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Stereotypi = Tro på förväntande och fixerande egenskaper hos 

exempelvis en grupp, varvid eventuella skillnader inom 

gruppen suddas ut.
6
 

Xenofobi = intensiv, irrationell rädsla för främlingar vilken 

kan bidra till etniska fördomar och invandrarfientlighet.
7
 

Etniska trakasserier = Uppträdande i arbetslivet som kränker 

en arbetstagares integritet och som har samband med 

arbetstagarens etniska tillhörighet.
8
 

Integration = Process som leder till att skilda människor 

förenas, utan att någon mot sin vilja behöver ge upp sin 

gruppidentitet.
9
 

Moral = En individs praktiska handlingar och de värderingar 

medvetna, eller omedvetna, som styr handlandet.
10

 

Yrkesetik = används för att beskriva den samling regler för 

vad som är rätt och orätt, rätt och fel, gott och ont som en 

yrkeskår har enat sig om och som går att förmedla till nya 

medlemmar.
11

 

 

2.2 Kalla fakta  

Runt kaffebordet, på arbetsplatsen eller när man träffar vänner förekommer 

ofta många berättelser där minoritetsgrupper och däribland invandrare av 

någon anledning är inblandade. Man hör någon säga ”detta vet jag, för en av 

mina kompisar jobbar på försäkringskassan” och en historia utan sakligt 

stöd blir helt plötsligt en sanning. Vad det hela handlar om är att egentligen 

vet ingen någonting, men eftersom någon berättar något, så slipper man att 

veta ingenting – och det är ju bra, för ingen vill ju vara okunnig. Sedan 

spelar det ingen roll om det är hela sanningen eller inte, för när man berättar 

vidare sedan, kan man bara säga att ”detta vet jag, för min kompis jobbar på 

invandrarverket”. Och vem ska egentligen kolla upp det?  

                                                             
6
 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, http://www.do.se/o.o.i.s?id=178 (2003-12-19) 

7
 ibid.  

8
 ibid.  

9
 ibid.  

10
 Etik i polisarbete  (Rapport / Polishögskolan, 1998) ISSN: 1403-4778 ;1998:1  

 
11

 ibid.  
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”De tar våra jobb” 

Ur historiskt perspektiv har invandrare kommit till Sverige på grund av vår 

brist på arbetskraft. De har i själva verket bidragit till vår nuvarande 

ekonomiska status. Det finns dock ingenting som pekar på att invandrarna i 

lågkonjunktur skulle gå före inhemska svenskar i arbetskön. Däremot kan 

det lyckligtvis finnas en chans att de får erbjudande på de jobb som ”blir 

över”. Prognoser pekar på att Sverige, i framtiden, kommer att få stor brist 

på arbetskraft. Vi kommer då att åter behöva öka arbetskraftsinvandringen 

om vi vill behålla vår status.
12

 

 

”De lever på socialbidrag” 

Reglerna för att få bidrag är desamma för svenskar och invandrare. Men hur 

kan man hävda att invandrare både tar våra jobb och lever på socialbidrag? 

En asylsökande får jobba om handläggningen av hans/hennes ansökan 

beräknas ta längre tid än fyra månader. I annat fall har den asylsökande 

alltså inget val.
13

 

 

”Islam är kvinnoförnedrande” 

Islam är inte mer kvinnoförnedrande än någon annan religion, inklusive 

kristendomen. Vi måste skilja på religion och på hur man väljer att tolka 

den. I Bibeln förnedrar man kvinnor, framförallt i moseboken. För bara 

några hundra år sedan tillämpade även vi dessa regler. Sedan utvecklades vi 

i en helt annan riktning än en del andra länder, exempelvis de muslimska. 

Det är tillåtet för oss i väst att ha en egen åsikt och att föra fram den. I en del 

andra länder styrs TV- och radiokanaler av den som regerar över landet och 

begreppet ”journalistik” existerar inte och det finns definitivt inget som 

heter ”debattprogram”. Detta kan förklara fenomenet om varför 

utvecklingen stannat i dessa länder. Folket får varken kunskap eller makt att 

välja. Hedersmord är för övrigt lika förbjudet i muslimska länder som i 

Sverige och stympning förekommer bland annat i vissa delar av Somalia, 

Sudan och Eritrea och praktiseras av både muslimer och kristna.
14

 

                                                             
12

 www.sanning.nu, (2003-12-19) 
13

 ibid. 
14

 ibid. 
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”De är bara de med pengar som kommer ändå” 

I det här påståendet ligger en bisarr föreställning om att de som har mer 

pengar inte skulle vara i lika stort behov av skydd, som de som inga har. En 

mikroskopisk del av världens flyktingar och invandrare kommer till 

europeiska länder. Enligt FN finns ca 50 miljoner flyktingar i världen och de 

flesta hamnar i närliggande länder. De som får stanna i Sverige har oftast 

mycket goda skäl, eftersom det görs noggranna utredningar. Vissa hävdar 

att svenska myndigheter är för hårda i bedömningen. Tänkvärt är att folk 

flyr ifrån, inte till.
15

 

 

”Man får inte lov att säga vad man vill om invandrare” 

Vi lever i demokrati och alla får tycka vad de vill. Snarast är det så att de 

som inte gillar invandrare brukar vara de som är mest högröstade. Men vi 

som inte håller med, måste få säga emot. Få saker diskuteras i samhället, 

som just invandring.
16

 

 

”Invandrare begår fler brott än svenskar” 

16 procent av de anmälda brotten begås av invandrare. Det innebär att 

invandrare begår något fler brott än befolkningen i snitt. Många brott begås 

av internationella ligor, till exempel när det gäller narkotika. Den viktigaste 

faktorn för brott är dock inte etnisk tillhörighet, utan social ställning. 

Personer med låga inkomster och låg utbildning begår fler brott än andra. 

Innan ett beslut fattas om uppehållstillstånd kontrolleras om personen ifråga 

är brottsligt belastad.
17

 

 

Ett vanligt argument från främlingsfientligt håll är att det är invandrare från 

främmande kulturer som begår brotten. Men invandrare från Finland, Norge 

och Danmark är ju knappast särskilt främmande eller annorlunda. En annan 

vanlig myt som gärna främlingsfientliga personer sprider är att invandrade 

brottslingar ger sig på ”svenska” offer. Inte heller detta stämmer. Samtidigt 

som invandrare är överrepresenterade som gärningsmän är de också 

                                                             
15

 www.sanning.nu, (2003-12-19) 
16

 ibid.  
17

 www.bra.se  
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överrepresenterade som brottsoffer. Det är dubbelt så vanligt att en 

invandrare råkar ut för ett brott. Det finns många teorier om varför 

invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Majoriteten av alla brott 

begås av människor som har en dålig så kallad socioekonomisk ställning, 

personer som är fattiga, arbetslösa eller som på andra sätt inte släpps in i 

samhället. Eftersom dessa problem i högre grad drabbar invandrare, kan en 

del av problematiken förklaras på detta sätt. En annan teori har med 

ålderssammansättningen att göra. Eftersom unga män i så hög grad är 

överrepresenterade och invandrargruppen proportionellt sätt består av 

många unga män, kan även detta vara en av förklaringarna. Det kan också 

vara så att det handlar om diskriminering i rättssystemet, att invandrare 

lättare åker fast, eller att fler invandrare bor i storstadsområdena där också 

de flesta brotten begås. Slutligen finns de forskare som menar att 

invandringen i sig, och all den osäkerhet som följer med att flytta från ett 

land till ett annat, kan ha en viss effekt. 
18

 

 

3 Teoretisk bakgrund  

 

3.1 Vad är en fördom? 

En fördom definieras som en förutfattad mening som inte är grundad på 

egen eftertanke. Det är en inrotad vanföreställning som gör att man får en 

negativ attityd mot individer av en viss grupp, bara för att denne tillhör eller 

anses tillhöra gruppen ifråga. Ordets ursprungliga betydelse är ”en dom 

före”. Man gör en snabb generalisering angående en individ eller en grupp 

utifrån sina, fantasier, föreställningar eller sina förutfattade meningar. 
19

 

 

3.2 Hur uppstår en fördom? 

En fördom kan uppstå på många sätt och kan förklaras genom följande 

teorier, vilket vi har framställt under nedanstående rubriker.  

 

                                                             
18

 www.sanning.nu (2003-12-19) och  http://www.historiska.se/vittoljud/art_jagarinte/03_jagarinte_6.html 

(2003-12-19)  
19

 Ålands fredsinstitut, http://www.peace.aland.fi/Webartiklar/ida.html (2003-12-19) 
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3.2.1 Stereotypi  

Stereotyperar gör vi när vi tillskriver en person egenskaper utifrån 

personens grupptillhörighet. Stereotyper har länge betraktats som felaktiga 

eftersom de förutsätter att alla som tillhör en viss grupp är likadana och 

bortser från skillnaderna mellan gruppmedlemmarna. En person kan bli 

diskriminerad på grund av en förmodan att han eller hon har de egenskaper 

som är stereotypa för gruppen.
20

  

Vi har tolkat detta på följande vis. Stereotyper kan alltså leda till att 

människor blir orättvist behandlade. Ett exempel på det kan vara en ung 

kvinnlig kemist som behandlas på ett nedlåtande sätt av kollegorna. De bryr 

sig mer om att hon är ung och ser bra ut, än att hon har utmärkta kunskaper i 

kemi. Detta gör att de hellre lyssnar på en annan forskare som är mindre 

kompetent. Ett annat exempel är en pojke som inte får någon uppmuntran i 

skolan därför att lärarna uppfattar honom som ointresserad och ointelligent, 

men som genomgår en stor förvandling och gör stora framsteg när han byter 

skola. När man träffar nya människor får man ofta veta väldigt lite om dem, 

men det vi får veta kan vi oftast använda för att kategorisera dem. Vi lägger 

märke till vilken hudfärg de har, deras ålder eller kön. Människors kläder 

och frisyrer spelar också roll. Utifrån denna information kan vi dra 

stereotypa slutsatser om deras personliga egenskaper. Poliser, exempelvis, 

kräver uniform för att folk ska kunna känna igen dem. 

 

3.2.2 Kategorisering  

Kategorisering förefaller spela en viktig roll vid perception av människor. 

Genom egna erfarenheter kan vi utarbeta en egen personlig syn på 

människor, en så kallad ”implicit personlighetsteori”, men på grund av 

likheterna mellan våra och andra människors erfarenheter och inflytandet av 

andra människor från samma kultur, kommer vi sannolikt att utforma 

likartade personkategorier. Denna kunskap om personkategorier kan lagras i 

minnet i form av prototyper eller scheman som vi sedan kan använda när vi 

varseblir andra människor.
21

  

                                                             
20

 Hinton, (2003) Stereotyper, kognition och kultur, Studentlitteratur, s31 
21

 ibid. s54 
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Det här har vi tolkat så här. När vi ser en person blir vi medvetna om dess 

egenskaper genom en personlig utarbetad kategorisering. Vi uppfattar inte 

personen som en sammansättning av hans eller hennes egna olika 

egenskaper, utan vi placerar personen i en kategori och uppfattar alla de 

egenskaper som tillhör den kategorin. 

Det finns många olika förklaringar om varför och hur vi människor 

kategoriserar och använder oss av stereotyper. Varför är då förmågan att 

kategorisera så väsentligt för våra kognitiva funktioner?  

 

”Man kan föreställa sig en värld där vi inte behandlade objekt, till exempel 

en stol, som tillhörande av en allmän kategori. Ett problem är att varje 

objekt som vi i verkligheten uppfattar eller ser som en stol, skulle vi 

uppfatta som ett nytt objekt – vi skulle inte känna igen eller förstå sådana 

intryck eftersom vi inte skulle ha någon gemensam etikett att förse dem 

med. Enligt detta synsätt skulle vi inte kunna fungera utan denna förmåga 

att kategorisera. Vi måste avgöra vad som är en stol och vad som inte är det, 

för att kunna sätta sig på rätt sak när vi kommer in i ett rum. Utan att kunna 

skilja mellan bord, stolar, väggar och golv skulle det vara besvärligt att 

leva”.
22

  

Med andra ord man må vara överens om vad som är en stol eller ett träd, 

men man kan ha olika uppfattningar om vad som gör någon till en bra vän. 

Utifrån våra egna erfarenheter av människor kan vi ha fått en egen 

uppfattning om vilka personlighetstyper och kategorier av personer som vi 

troligtvis kommer att träffa på. Sådana personlighetsteorier kallas implicita 

personlighetsteorier. Min personlighetsteori är den uppsättning samband och 

associationer mellan olika personlighetsdrag. Man kan se en vän som 

berättar roliga vitsar som får en att skratta och som tycker om att gå på 

fotbollsmatcher. Det är sådana vänner, med just de karaktärsdragen, man då 

väljer att umgås med. En annan person kan ha helt andra teorier till vad som 

gör någon till en vän.
23

 

 

                                                             
22

 Hinton, (2003) Stereotyper, kognition och kultur, Studentlitteratur s38 
23

 ibid. s44 
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3.2.3 Attributioner  

När vi ska förklara varför en person agerade på ett visst sätt, lägger vi ofta 

ner både tid och energi på att försöka komma fram till en orsak. Det finns 

olika modeller för hur vi gör detta som har sitt ursprung i attributionsteori. 

Det är emellertid mycket som tyder på att vi tillskriver orsaker till beteenden 

på ett heuristiskt sätt, och stereotyper kan betraktas som heuristiska 

förklaringar som, liksom sociala konventioner, förser oss med ”färdiga” svar 

på varför människor beter sig som de gör. Om människor beter sig på ett sätt 

som stämmer överens med stereotypen av dem, så verkar det som om 

förklaringar är överflödiga. Att människor beter sig på ett sätt som inte 

stämmer överens med stereotypen leder emellertid inte alltid till att 

stereotypen ändras, av flera orsaker. En orsak är att individer som avviker 

från stereotypen betraktas som subtyper, varvid den ursprungliga 

stereotypen kan bibehållas för gruppen som helhet. Det är troligast att det 

sker en förändring av stereotypen när många individer i en grupp uppvisar 

avvikande beteende.
24

 

När man tillskriver orsaker till beteenden på ett heuristiskt sätt innebär detta 

att man vinner kunskap steg för steg, genom att tänka själv och dra egna 

slutsatser. När vi avgör varför någon gjorde någonting, gör vi en attribution, 

det vill säga att vi tillskriver något orsaken till en viss effekt. Som exempel 

kan vara; om Maria lånar mig pengar, tror jag att hon gör det för att hon 

tycker om mig. Om däremot en politiker på stan gör samma sak, tror jag att 

det är det för att hon vill att jag ska rösta och inte för att hon tycker om mig.  

 

3.2.4 Stereotyper och språket  

Genom att studera språkets användning har man kommit att ifrågasätta 

några av de grundläggande antagandena i den kognitiva synen på 

stereotyper. Det kanske är så att människor använder stereotyper för att 

bekräfta sina fördomar, i stället för tvärtom. Vidare använder människor 

många olika stereotyper (inte bara en bestämd stereotyp) när de beskriver 

andra människor, som ibland står i tydlig motsats till varandra. Språket 

                                                             
24

Hinton, (2003) Stereotyper, kognition och kultur, Studentlitteratur. s103 
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betraktas inte som ett medium för överföring av kunskap, utan som det 

medium som vilket vi konstruerar kunskap.
25

 

Kunda och Oleson (1997) visade att ett exempel som avviker extremt 

mycket från stereotypen kan leda till en bumerangeffekt, det vill säga, det 

kan leda till att stereotypen förstärks. Deltagarna fick skatta PR-män efter 

hur utåtriktade PR-männen var. Detta gjorde deltagarna före och efter att de 

hade läst en personbeskrivning av en extremt inåtvänd PR-man. Detta 

extrema fall hade ingen eller lite effekt på deltagare som uppfattade PR-män 

som måttligt utåtriktade. På deltagare som uppfattade PR-män som mycket 

utåtriktade hade det emellertid en bumerangeffekt; de skattade PR-män som 

ännu mer utåtriktade efter att ha läst den icke-stereotypa 

personbeskrivningen. Författarna föreslår att dessa deltagare förkastar 

exemplet när det inte kan ses som typiskt för kategorin.
26

  

 

3.2.5 Stereotyper och kulturen  

Alla har vi ett system av föreställningar, normer och seder, genom vilken 

man kan betrakta sin sociala verklighet och förstå företeelser och 

människors beteenden i den sociala verkligheten. Detta kallas enligt 

Moscovici (1973) för social representation och är också en grund för 

kommunikationen mellan två individer i en samhällsgrupp, eftersom de 

delar samma syn på människor och händelser i den sociala verkligheten. När 

en social representation utvecklas blir det som tidigare varit okänt bekant.
27

 

 

Social kunskap, exempelvis svenskarnas syn på fransmännen, har inslag av 

stereotyper, som att fransmännen är duktiga kockar eller dricker mycket vin. 

Svenskarnas sociala representation har inte uppkommit genom individuella 

observationer av fransmännen. I stället har resonemanget i den svenska 

kulturen och samtalet mellan människorna lett till att en social 

representation vuxit fram. 
28

 

 

                                                             
25

Hinton, (2003) Stereotyper, kognition och kultur, Studentlitteratur. s145 
26

 ibid. s102 
27

 ibid. s149 
28

 ibid. s154 
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Enligt teorin om sociala representationer skapas allmän kunskap genom att 

människor kommunicerar med varandra. Genom förankring och 

objektifiering skapas nya representationer som utvecklas till 

vardagskunskap. Stereotyper kan betraktas som sociala representationer, och 

speglar då det som av gruppen betraktas som sunt förnuft. Grupper från 

olika kulturer har olika sociala representationer, vilket ofta leder till olika 

synsätt och förklaringar.
29

 

 

3.2.6 Förvrängd verklighetsuppfattning 

Det är de egna erfarenheterna som mer än något annat formar människors 

uppfattning om sin omvärld. Polisen är en yrkesgrupp som ofta ser 

människor från deras sämsta sida. Att möta människor som ljuger, stjäl och 

som bokstavligen är beredda att gå över lik för att få som de vill, innebär en 

påtaglig risk för att man ska få sin världsbild förvrängd. Utan att tänka efter 

kan man så småningom komma att uppfatta hela världen med 

misstänksamhet. Man får svårt att påminna sig om att det är icke-

representativa minoriteter man grundar sin uppfattning på.  

Inom yrkesgrupper där det ingår i arbetets villkor att konfronteras med 

lidande, ångest och tragiska livsöden uppstår dessutom ofta behov av att 

slippa identifiera sig med den nöd man möter. Detta sker bland annat genom 

att man distansierar sig, betraktar utsatta människor som objekt, eller som 

mindre värda.
30

 

Vår tolkning blir att det är viktigt att en polis försöker förhålla sig så neutral 

som möjligt, då uppfattningen som den enskilda polisen kan få, efter att ha 

arbetat med samhällets undre skikt, ibland inte stämmer med den faktiska 

verkligheten.  

 

3.2.7 Att göra bedömningar  

De vardagliga bedömningar som varje polis ständigt gör bildar ett underlag 

för de åtgärder man vidtar. Dessa kan ofta ha en avgörande betydelse för 

människors liv. Det är oundvikligt att polisiära beslut kan vara personligt 

                                                             
29

 Hinton, (2003) Stereotyper, kognition och kultur, Studentlitteratur, s160 
30

 Knutsson, Graner, (2000) Etik i polisarbete, Studentlitteratur, s50 
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färgade och påverkas av stämningar inom organisationen. De blir dessutom 

beroende av den människosyn var och en har. 

Endast en liten del av polisarbetet går att standardisera till i förväg givna 

rutiner. Det är patrullens, arbetsgruppens och den enskilda polisens omdöme 

och uppfattning av situationen som styr beslut och handlingar. Bristande 

intresse, fördomar och förutfattade meningar kan leda till systematiska 

felbedömningar.
31

 

Vi har tolkat detta på följande vis. Det är allvarligt när kulturkrockarna och 

okunskapen mynnar ut i fördomar. De egna erfarenheterna är viktiga och 

utgör ofta en stor grund för din bedömning. Fördomen bygger mer på 

personliga behov av att begränsa kunskapen eller på psykologiska 

drivkrafter än på bristande kunskap. Vi ser det vi vill se. Vi letar helt enkelt 

efter fakta som bekräftar fördomarna. 

 

Ett dilemma i polisarbete är att en del insatser uppfattas som 

diskriminerande även om de kan motiveras utifrån ett rationellt sätt att 

utföra arbetet utan bakomliggande fördomsfulla attityder.
32

  

Vi har tolkat detta på följande vis. Detta visar på att saker tillsynes kan 

uppfattas som diskriminerande, men egentligen inte är det. Det finns ett 

givet, utarbetat sätt att arbeta på inom polisen, man delar in olika människor 

i olika grupper och stereotyper blir till stor hjälp i yrkesutövandet. 

 

4 Metod och material 

Vi har använt oss av en empirisk undersökning i form av två intervjuer, 

samt gjort en rad olika källstudier av diverse litteratur. Den empiriska 

undersökningen har grundats i kvalitativ mjukvara. Det vi ser som positivt 

med intervjuer är att personen ifråga får möjlighet att själv formulera sig 

och göra sig förstådd. Å andra sidan kan intervjupersonerna påverkas av 

ledande frågor och säga det vi vill höra. För att undvika detta har vi utformat 

öppna frågor och de starka personligheter vi frågat ut har valts med noga 

omsorg. 

 

                                                             
31

 Knutsson, Graner, (2000) Etik i polisarbete, Studentlitteratur, s56 
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5 Resultat 

Vi har intervjuat två poliser och resultatet har vi presenterat under 

rubrikerna ”Intervju 1” och ”Intervju 2”.  Vi har valt att inte skriva 

polisernas riktiga namn med hänsyn till deras integritet och för att få så 

sanningsenliga uppgifter som möjligt.  

 

5.1 Intervju 1 

Manligt yttre befäl i Västra Götaland, härefter fingerat namn Lars, anser att 

det förekommer fördomar inom kåren. Han upplever att ju äldre en polis är, 

desto mer fördomar har personen. Detta gäller även i rättskedjan, allt från 

ingripande till fällande dom, där numera fler yngre personer arbetar. Han 

tror att detta kan bero på att unga människor kommer i kontakt med fler 

mångkulturella grupper och dessutom har mer kunskap via media, 

exempelvis Internet. Vidare tycker han sig ha sett ett mönster, rent 

åldersmässigt. För cirka tjugo år sedan var det vanligt att kollegor betedde 

sig illa gentemot invandrare, medan kollegor nu för tiden, i viss mån, kan ha 

samma värderingar, men låter bli att uttrycka dem. 

 

Vad gäller faran att invandrare kan bli orättvist behandlade på grund av 

stereotypa värderingar, anser Lars att det beror till stor del på hur 

professionell polisen i fråga är. Det bygger på tidigare erfarenheter, 

exempelvis hur mycket man väljer att lyssna på olika parter i en händelse. 

Han tycker därför inte heller att invandrarfördomarna inom poliskåren är ett 

problem – fördomarna förmedlas helt enkelt inte till allmänheten. 

 

På frågan om det figurerar nedvärderande ord över polisradion, svarar han 

att till exempel ordet ”neger”
33

 förekommer, men då endast i syfte att 

beskriva ett signalement i rent spaningssyfte och inte för att förnedra. Enligt 

honom beror det på hur man säger ett ord. Tonfallet och sättet man säger det 

på är helt avgörande. Det finns generellt sett inga repressalier för 

                                                                                                                                                                                              
32

 Knutsson, Graner, (2001) Perspektiv på polisetik, Studentlitteratur, s106 
33

 Ur svenska akademiens ordlista: Neger s. –n negrer (ngt nedsättande) 
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nedvärderande ord över radion, man kan däremot göra en anmälan eller ta 

upp det med närmaste chef, då det främst är ett arbetsledningsproblem. 

Följder av att poliser har fördomar, kan vara att objektiviteten skadas och att 

invandrarna känner sig orättvist behandlade. Deras tilltro till rättsväsendet 

kan också skadas, vilket är den viktigaste faktorn. Invandrare känner sig 

dock inte, enligt honom, mer utsatta än svenska personer. Det hela beror på 

hur man, oavsett etnisk bakgrund, blir bemött när man behöver hjälp av 

polisen. Lars har inte märkt av fördomar gentemot invandrare i rättskedjan, 

det förhåller sig korrekt och professionellt.  

 

Lars har vidare, efter en stunds eftertanke, en kollega som är från Kroatien 

samt en amerikansk bekant. Men för honom personligen har detta ingen 

betydelse. Han tror dock att personer med fördomar kan motverka dessa 

genom att lära känna en person med annan etnisk och kulturell bakgrund än 

den egna – ”det som är okänt är ju farligt”. Lars träffar på invandrare i sitt 

arbete, men inte i större utsträckning än vad han träffar på svenskar, alltså 

ungefär hälften och det är i både positiva och negativa sammanhang. 

 

Lars upplever att det är vanligt att invandrare kallar poliser för rasister. Han 

berättar att detta sker, i stort sett, alltid när en invandrare är misstänkt för 

något brott. Han har även erfarit att hans kvinnliga kollegor behandlas 

respektlöst av invandrare, då invandrarna vanligtvis inte lyssnar på en 

kvinna, särskilt om hon dessutom är polis. 

 

Lars tror att andra och tredje generationens invandrare tappar alla fasta 

rötter och normer, från att ha kommit från patriarkaliska samhällen. Männen 

tappar sin ställning när de kommer till Sverige. Dessutom frigör sig 

kvinnorna mer genom att säga ifrån och inse att de har mer rättigheter än 

innan. Barnen tappar förtroendet till sina föräldrar och familjen är delvis i 

upplösning. Invandrarungdomar, främst killar, saknar naturliga spärrar för 

vad som är rätt och fel. De har varken värderingar från Sverige eller sitt 

hemland bakom sig. 
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Till slut anser Lars att man förebygger fördomar, som enskild polis, kort och 

gott genom att stå för vad man tycker. 

 

5.2 Intervju 2  

Manlig polisassistent i Stockholms län, härefter fingerat namn Nils, anser att 

det förekommer fördomar inom poliskåren gentemot invandrare. Han tror 

att det främst beror på att de invandrare polisen kommer i kontakt med 

nästan uteslutande är kriminella. Han påpekar att även de svenska personer 

polisen möter i tjänsten också till stor del är kriminella, men att de poliser 

som har fördomar reagerar mer på invandrarna. Detta eftersom de har fått 

möjlighet att komma hit och bör således sköta sig bättre.  

 

Nils har inte hört att hans kollegor tilltalar invandrare nedvärderande över 

radion. Det som sägs över radion baseras till stor del på vad målsäganden 

säger till polisen, d.v.s. man använder och repeterar målsägandens ord. 

Detta för att så lite information som möjligt skall gå förlorad i det akuta 

inledningsskedet. Som exempel på hur man benämner olika invandrare kan 

nämnas ”väldigt mörk afrikan”, ”svenskt utseende” eller ”asiater”. Ordet 

neger anser han vara kränkande och bör inte användas över radion.  

 

Nils tror inte att en invandrare blir orättvist behandlad när polisen kommer 

till en brottsplats utan anser att polisen försöker behandla alla lika. Han har 

inte heller märkt av några fördomar i den övriga rättskedjan.  

Att invandrarna är överrepresenterade som gärningsmän beror kanske på 

svårigheten att komma in i det svenska samhället. Som svensk är man 

drillad i hur det ska vara eftersom man föds in i systemet. Kommer man som 

invandrare till ett nytt land saknar man mycket som exempel utbildning, 

språk, socialt umgänge, kunskap om rätts- och myndighetssystemet. Var 

vänder man sig till exempel vid problem? Ett brott där invandrare klart är 

överrepresenterade är underlåtenhet att använda bilbälte. Svenskar är relativt 

vana att ha på sig bilbältet men många invandrare har inte den kulturen i sitt 

hemland. Detta leder till att de flesta struntar i bilbältet. Man tar helt enkelt 

med sig sitt beteende från hemlandet till det nya landet.  



 16 

 

Nils har två kollegor som är invandrare och ca femtio kompisar med 

invandrarbakgrund, då han i flera år tränat Kung-Fu tillsammans med 

många som är invandrare.  

 

Nils träffar övervägande invandrare i tjänsten, ca 60 %. De är 

överrepresenterade både som gärningsmän och som målsägande. Det är 

mycket vanligt att invandrarna kallar polisen för rasister. Nils tror att det 

främst beror på okunskap från invandrarnas sida. De tror att de särbehandlas 

men polisen är ju likadana gentemot övriga svenskar och bötfäller oavsett 

hudfärg.  

Den enskilde polisen motverkar främst fördomar genom att inte tilltala 

invandrare med nedvärderande ord och att vara korrekt i sitt bemötande.  

 

6 Diskussion och analys 

En åsikt är ju ogrundad om den inte baserar sig på fakta men exakt hur 

mycket fakta behövs för att en fördom skall vara riktig? Oftast sorterar vi 

våra minnen och erfarenheter, blandar ihop dem med vad vi hört sägas, och 

generaliserar. Ingen kan till exempel känna alla flyktingar, vilket innebär att 

vilket negativt omdöme som helst är en generalisering riktat mot en grupp. 

Vi tror att fördomarna främst uppstår då man har att göra med individer från 

en ”ogillad” grupp. 

När man kategoriserar antar man att alla som tillhör en viss grupp är 

likadana och bortser från skillnaderna mellan gruppmedlemmarna. Detta 

kan i vissa fall leda till att man antar fel. Som exempel: Ardalan kommer 

från Iran och är icke kriminell kille men hans kompisar är kriminella och 

brukar exempelvis klottra regelbundet på stan. Ardalan har själv aldrig 

klottrat men en gång blev han anklagad för att ha klottrat fastän han då var 

helt oskyldig. Detta antagande gjorde man utifrån kunskapen om vilka 

Ardalan umgicks med och tog för givet att Ardalan också var inblandad. 

Ardalan hade även samma kläder och hudfärg som hans övriga kriminella 

kompisar och detta gjorde att stereotypen blev ännu starkare. Här har man 
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alltså struntat i skillnaderna mellan gruppmedlemmarna och dragit alla över 

samma kam.  

Vi har kommit fram till att man oftast bildar sig uppfattningar om saker och 

ting genom små eller icke-existerande sannolikheter. Att man kategoriserar 

för mycket är vanligt; man övergeneraliserar på basen av en handfull fakta. 

Det är omöjligt att bedöma varje enskilt objekt skilt för sig. Därför är vi 

tvungna att använda oss av kategorisering. Alla överdrivna generaliseringar 

är ändå inte fördomar, vissa är helt enkelt missuppfattningar som grundar 

sig på felaktig information. Förutfattade meningar blir fördomar om de inte 

förändras fastän man får ny information. 

 

Fördomar kan ju vara känslomässiga eller synliga. Vi tror att fördomar kan 

riktas mot en hel grupp eller mot en individ på grund av att han eller hon är 

medlem i gruppen. De innehåller både en attityd, gillande/ogillande, och är 

relaterade till felaktiga uppfattningar. I vissa fall kan man skilja på attityder 

och uppfattningar. Uppfattningar kan ändras men har en benägenhet att 

anpassa sig efter de negativa attityderna som är mycket svårare att ändra på. 

 

Vi har en benägenhet att skapa fördomar. Felaktiga generaliseringar och 

fientliga inställningar hör till våra naturliga och typiska egenskaper. Överallt 

på jorden är olika sorters grupper skilda från varandra. Vi håller med 

Moscovici (1973) om att människor lever, äter och leker med personer från 

sin samhällsgrupp. Det är mycket lättare och bekvämare att umgås med 

personer som har liknande förutsättningar som en själv, personer med 

samma språk, samma kultur etcetera. Eftersom det existerar olika sorters 

grupper åtskilda från varandra är det lätt hänt att dessa grupper överdriver 

skillnaden mellan varandra. Det är brist på kommunikation mellan 

grupperna och missförstånd uppstår lätt. Vi tror att detta kan vara ett sätt 

som gör att fördomar uppstår. Båda intervjupersonerna tror att man minskar 

fördomarna genom att lära känna en person med annan etnisk och kulturell 

bakgrund än den egna – ”det som är okänt är ju farligt”. Detta leder ju till att 

man får bättre kommunikation sinsemellan. Med anledning av detta tycker 

vi att det är viktigt att fler invandrare rekryteras till polisyrket för att öka 
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mångfalden som i sin tur ger mer förståelse och för att avspegla samhället i 

övrigt som i sin tur ökar förtroendet för polisen. 

 

Människor tänker med hjälp av att kategorisera och generalisera och vi 

anser att detta är en stor grund till fördomar. Det är dock omöjligt att 

undvika kategorisering eftersom ett ordnat liv är beroende av denna. 

Kategorisering är viktigt för att:  

1. Genom kategorisering bildas grupper som hjälper människor att 

anpassa sig till olika situationer. Ser vi till exempel en arg hund komma 

rusande emot oss kategoriserar vi den som en galen hund och försöker 

undvika den. Visst kan det hända att vi misstog oss och gjorde en 

felkategorisering, men ändå var vårt beteende rationellt. Det var baserat 

på en hög sannolikhet och vi gjorde vårt bästa av situationen. Det händer 

en massa saker i en människas liv varje dag och för att få en någorlunda 

ordning på allting måste hon ty sig till tidigare erfarenheter hon redan 

kategoriserat. Som polis gör även vi våra kategoriseringar. När vi 

exempelvis ser en misstänkt rattfylla, gör vi bedömningen utifrån vissa 

bestämda omständigher, så som vinglig färd, vad det är för typ av bil, tid 

på dygnet och oprovocerade bromsningar.  

2. Kategorin fyller allt den innehåller med samma föreställning och 

känsla. Vi vet inte bara vad en kines, en mexikan och en londonbo är. Vi 

har också vissa känslor gentemot dessa. 

3. Kategorier kan vara mer eller mindre rationella. I allmänhet växer en 

kategori upp från en kärna av sanning. En rationell kategori blir större 

och fastare genom flera relevanta upplevelser. Irrationella kategorier 

uppstår lika lätt som rationella, men dessa uppstår utan tillräckliga bevis. 

 

Människor vägrar ofta att ändra sina kategoriseringar. De har fungerat 

hittills, så varför inte fortsätta med dem? Vi kan förstärka en kategori genom 

tidigare och liknande övertygelser. Kanske märker vi också motsägande 

bevis, men som Kunda och Oleson (1997) påvisar, kan detta istället 

förstärka stereotyperingen (bumerangeffekten). Det finns dock situationer 

då vi väljer att ändra på våra kategoriseringar, exempelvis när vi lär oss av 

bittra erfarenheter att en av våra kategoriseringar är felaktig och att vi måste 
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ändra på den. Oftast är det dock lättast att fortsätta med gamla 

kategoriseringar. De kräver inte så mycket av oss och vi känner ofta att våra 

fördomar bekräftas av våra vänner och bekanta. 

6.1  Slutsats 

Vi anser slutligen att det är oerhört viktigt att man är objektiv som polis och 

att man behandlar alla lika, för rättssäkerheten skull, varför våra 

intervjufrågor till stor del bestod av just dessa beståndsdelar. Polisens 

enskilda bedömning av olika människor och grupperingar får inte vara 

ogrundade på felaktig information, då det då finns risk för felbehandlingar i 

rättssystemet samt det faktum att individen som blir orättvist bemött, kan 

tappa förtroendet för fundamenten i samhället.  

 

6.2 Rekommendationer till den enskilda polisen 

 

Hur skall den enskilde polisen motverka samt förebygga de fördomar som 

finns inom poliskåren, gentemot invandrare?   

 

Det är av yttersta vikt att poliser förhåller sig neutrala mot människor de 

möter i arbetet och inte dömer någon på förhand. 

Den enskilde polisens måste få mer kunskap kring vanliga och felaktiga 

fördomar. I sin tur kan ju den enskilda polisen upplysa fler i samma 

riktning. Det handlar om att bryta ned sina stereotypa föreställningar och att 

våga stå emot den egna gruppen. Det är viktigt att den enskilda polisen 

säger vad hon eller han tycker i diskussioner kring invandrare. 

Egna erfarenheter kan både vara bra och dåliga. De dåliga erfarenheterna 

kan leda till fördomar och det är viktigt att man reflekterar över dem och 

inte köper dem rakt av. Det är ju de egna erfarenheterna som mer än något 

annat formar människors uppfattning om sin omvärld. Polisen är en 

yrkesgrupp som ofta ser människor från deras sämsta sida. Att möta 

människor som ljuger, stjäl och som bokstavligen är beredda att gå över lik 

för att få som de vill, innebär en påtaglig risk för att man ska få sin 

världsbild förvrängd. Det är viktigt att en polis försöker förhålla sig så 

objektiv som möjligt, då uppfattningen som den enskilda polisen kan få, 
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efter att ha arbetat med samhällets undre skikt, ibland inte stämmer med den 

faktiska verkligheten.  

De vardagliga bedömningar som varje polis ständigt gör bildar ett underlag 

för de åtgärder man vidtar. Dessa kan ofta ha en avgörande betydelse för 

människors liv. Det är oundvikligt att polisiära beslut kan vara personligt 

färgade och påverkas av stämningar inom organisationen. De blir dessutom 

beroende av den människosyn var och en har. Är människosynen god blir 

det således också riktiga och rättvisa beslut som tas. 

 

Som polis finns det situationer där risken att få fördomar är som allra högst. 

När pulsen ökar och stressnivån ligger högt är man i farozonen. Vi har 

försökt att illustrera detta genom en ”stresskon” (SE BILAGA) där 1 på 

skalan står för avsaknad av stress, och 5 står för högsta möjliga stressnivå. 

Vad vi vill påvisa är att det finns ett samband mellan stressnivå och på hur 

man bemöter människor i sin närhet. Ju mer stressad man blir, desto mer 

tunnelseende får man, vilket i sin tur resulterar i att man lättare får fördomar 

och ett stereotypt tänkande. Det ska tilläggas att detta är exempel på så 

kallad negativ stress. Ibland kan det vara bra med stress, om det ligger på 

rätt nivå, varken för mycket eller för lite. Ett tips till den enskilda polisen är 

att hålla koll på sin stressnivå och känna igen sina kroppsliga 

varningssignaler för att förhindra dessa.  
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Tabell  

I din vardag, som polis, finns det situationer där din puls ökar och stressnivån ligger högt. Det 

gäller då att veta hur din kropp reagerar, för att undvika onödiga risker. Vi har försökt att 

illustrera detta genom en ”stresskon” där 1 på skalan står för avsaknad av stress, och 5 står för 

högst möjliga stressnivå. Vad vi vill påvisa är att det finns ett samband mellan din stressnivå 

och på hur du bemöter människor i din närhet. Ju mer stressad du blir, desto mer tunnelseende 

får du, vilket i sin tur resulterar i att ditt stereotypa tänkande påbörjas. Det ska tilläggas att 

detta är exempel på så kallad negativ stress. Ibland kan det vara bra med stress, om det ligger 

på rätt nivå, varken för mycket eller för lite.
1
 

                                                             
1
 Nationella insatsstyrkans föreläsning 2003-12-11 

God samarbets-

förmåga 

Konkurrens 

Fiendeskap 

Total hänsyns- 

löshet 

Fri tillgång till hela intellektet. 

Vidsynthet, överblick, 

mottaglighet, tålamod, 

medmänsklighet. Fördomsfri, 

max lärandeförmåga, moral. 

Begränsat intellekt, trångsynthet. 

Fördomar, stereotypt tänkande. 

Förmörkning, reflexbeteende. 

Panik. 
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